
Skupina dr2avnih svetnikov
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Gospod
mag. BlaZ KAVC li
PREDSEDNIK
DRZAVNEGA SVETA

ZAHTEVA ZA SKLIC IZREDNE
IN

PREDLOG Z OBRAZLOZITVIJ O ZA

SEJE DRZAVNEGA SVETA

SPREJEM ODLOZILNEGA VETA

Podpisani drlavni svetniki na podlagi 53. clena Zakona o DrZavnem svetu
(Uradni l ist RS, 5t. 100/2005 -UPB1) in 32. dlena Poslovnika DrZavnega sveta
(Uradni l ist RS, 5t. 70/08, 73log in 101/10)) zahtevamo sklic izredne seje
DrZavnega sveta z naslednjo todko dnevnega reda:

1 . Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

ki ga je DrZavni zbor sprejel na 25. seji, 7. 3.2011.

DrZavni svet naj od Driavnega zbora zahteva, da o Zakonu ponovno
odloda.
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ObrazloZitev:

Predlagatelji zahteve smo prepri6ani, da sprejeti zakon prina5a veliko
negativnih posledic, predvsem za obdine, ki se jim zmanj5uje vloga in pomen

za regionalni razvoi, kljub temu, da so najvedje gonilo skladnej5ega
regionaf nega razv$a v Sloveniji.

Zakon, ki sistemsko ureja podro6je regionalnega razvqa in bistveno vpliva na
defovanje obdin, bi moral biti usklajen z reprezentativnima zdruienjema obdin
Slovenije, kar pa ni. Obe zdruZenji sta namred bili v postopek priprave zakona
vkljudeni Sele na koncu postopka, kar po na5i oceni kaZe na odnos Vlade do
ob6in oz. njihovih reprezentativnih zdruZenj. SluZba Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko ie z ZdruZenjem ob6in Slovenije sicer
uskladila vsebino nekaterih dolodenih 6lenov, ki so nato rezultirali v
amandmajih poslancev koalicije in bili sprejeti na matidnem odboru
DrZavnega zbora, vendar je bil na plenarnem zasedanju DrZavnega zbora k
Dopofnjenemu predlogu zakona sprejet amandma k dolodbi o razvojnem
svetu regije, s katerim se je spremenila njegova sestava, ki pa je v nasprotju s
stali5dem obeh reprezentativnih zdruZenj Slovenije in DrZavnega sveta.

Zakon bo ob6inam prinesel veliko dodatnih, tako finandnih kot ostalih
obveznosti, pripozna jih namred zgoll pri zagotavljanju sredstev za
zagotavljanje izvajanja regionalnih projektov, po drugi strani pa jim jemlje

veliko pristojnosti, predvsem pri odlo6anju o porabi regionalnega denarja.
Zakon namre6 ukinja dosedanjo ureditev organov razvojne regije, saj se
dosedanji regionalni razvoini svet in svet regij, v katerih so imeli vedino
Zupani, zdruZqeta oz. nadomeidata z enotnim organom razvojne reg'tje,
razvojnim svetom regije. Razvojni svet regije bodo sestavljali predstavniki

obdin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij
v regiji, pri demer bo Stevilo predstavnikov obdin enako Stevilu predstavnikov
gospodarstva, Stevilo predstavnikov nevladnih organizaclj pa bo enako
Stevilu, ki je enako polovici Stevilu 6lanov, ki jih predlagajo obdine.
Predstavniki obdin na obmodju upravne enote se volijo izmed izvoljenih
ob6inskih funkcionarjev, kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih
organizacij pa predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih
organizacij, ki imajo sedeZ na obmo6ju regij. Za 6lane sveta so izvoljeni tisti
kandidati, za katere je glasovala ve6ina ob6inskih svetov, ki predstavljajo
vedino prebivalk in prebivalcev vseh ob6in na obmodju upravne enote.



Predlagatelji zahteve smo prepridani, da tovrstna ureditev mo6no zmanj5uje

vpliv ob6in na odlodanje o regionalnih programih, saj bodo obdine zastopane

le 40 o/o, poleg tega pa tak5na ureditev zanemarja manjSe obdine.

ZSRR-2 ne vsebuje nobenih dolodb o dveh kohezijskih regijah na ravni EU.

Slovenija je oktobra 2005, takoj po sprejetju Zakona o spodbujanju skladnega

regionalnega razvga (Uradni list RS, 5t. 93/2005), poslala Evropski komisiji

predlog oblikovanja dveh kohezijskih regij: Vzhodna Slovenija in Zahodna

Slovenija. Postopek obravnave slovenskega predloga je bil dokon6an z

objavo dopolnil k uredbi o statistidni klasifikacfi NUTS v Uradnem listu EU 10.

februarja 2007. Nova teritorialna dlenitev Slovenije v Evropski uniji je bila

uveljavljena z enoletnim odlogom, to je 1. 1. 2008. Pred tem datumom

kohezijskih regiji zato ni bilo mogode dejansko uveljaviti.

Teritoriafna dlenitev na dve kohezijski regiji bo vplivala naizvalanie kohezijske

politike in politiko konkurence EU v obdobju po letu 2013, kajti Slovenija kot

cefota je v zadryih letih 2e presegla raven razvitosti, ki 5e omogo6a

pridobivanje opisanih najugodnej5ih statusov. Glede na to, da v Zakonu ni

nobenih dolodb o tem, obstaja boiazen, da se Slovenija 2e vnaprej

odpoveduje sredstvom konvergence za naslednjo finandno perspektivo 2O14'

2020. Nevkljuditev dveh kohezijskih regij v zakon pomeni tudi, da bodo v

obdobju naslednje finandne perspektive o projektih iz kohezijske regije

Vzhodna Slovenija in je 5e upravidena do sredstev iz Cilla 1, odlodali iz

Ljubfjane, zaradi 6esar bo odlodanje 5e bolj centralizirano, to pa nikakor ne

zasleduje dejanskim potrebam na regionalnem nivoju.

ZSRR-2 ne zagotavlja nobenih virov drZavnih spodbud za zagotavljanje

skladnega regionalnega razvoja, kot je to dolodeno v veljavnem Zakonu o

spodbujanju skladnega regionalnega razvoia (ZSRR-1 , 2312005). Veljavni

zakon namref dolo6a, da se obseg drZavnih spodbud za skladni regionalni

razvoj postopoma poveduje in v obdobju 2007-2013 doseZe 1,5 o/o BDP-ja. V

sprejetem ZSRR-2 pa to ni predvideno, kar pomeni, da za spodbujanja

skfadnega regionalnega razvoja ne bo predvidenih nobenih sredstev, razen

sredstev za ukrepe endogene regionalne politike, ki pa 5e zdaled ne dosegajo

1,5 o/o BDP. To posredno lahko pomeni zaviranie razvoia ob6in, saj se jim

ukinja moZnost drpanja z zakonom dolo6enih sredstev.

ZSRR-2 predvideva uresnidevanje regionalnega razvojnega programa s t.i.

dogovorom za razvoj regije, ki naj bi bil dvostranski izvedbeni akt, sklenjen

med Vlado in razvojnim svetom regije, vkljudeval pa naj bi klju6ne sektorske in

regijske projekte ter dolodal vire financiranja teh projektov. Predlagatelji

zahteve vidimo problem v tem, da se bodo dogovori za razvoj regije sklepali



za Stiriletno obdobje, kar je popolnoma nefleksibilen sistem, zaradi katerega

bo veliko projektov izostalo. Dogovore za razvoj regije bo potrjevala Vlada,

kar bo 5e povedalo stopnjo centralizacije in pomeni velik odmik od nadela

subsidiarnosti.

Po trenutno veljavnemu Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega

razvola se je regionalni razvojni program uresnideval z izvedbenim nadrtom

regionalnega razvojnega programa, ki ga je potrjeval svet regije, kar je teZilo k

vedji decentralizactli odlodanja, poleg tega pa je bilo izvedbeni na6rt

regionalnega razvojnega programa mogode spreminjati glede na potrebe na

terenu. Z dogovorom za razvoj regije, kot ga predvideva ZSRR-2, pa bodo
projekti dolodeni vnaprej za Stiriletno obdobje, ne glede na to, ali se bodo

razmere spremenile, podalj5ali pa se bodo tudi postopki izvajanja projektov,

saj bodo vsi regionalni projekti morali iti skozi vladno proceduro, kar pomeni

ved mesecev dodatnega usklajevanja.

ZSRR-2 doloda, da mora vsaka Regionalna razvoina agencija (v

nadaljevanju: RRA) zaposliti Stiri regionalne menedZerje, ki naj bi bili

strokovno usposobljeni kadri za opravljanje splo5nih razvojnih nalog v regiji.

Predlagatelji zahteve se spra5ujemo, ali je uveljavitev tak5nega instituta res
potrebna, saj smo prepridani, da to pomeni zgolj dodatne stro5ke, predvsem

za ob6ine, in nobene dodane vrednosti. Ustrezno uveljavljanje teh dolodb ne

bo mogode brez dodatnega zaposlovanja, kljub temu, da je predlagatelj

zakona zatrdil, da bo to mogode s prerazporeditvijo znotraj obstojede kvote

zaposlitev v SluZbi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Nekateri RRA-ji imajo Ze sedaj zadostno Stevilo usposobljenih kadrov, ki

opravljajo splo5ne razvolne naloge v regiji, zato ie institut "regionalnega

menedZerja" popolnoma nepotreben, obstaja pa bojazen, da bo na osnovi

ZSRR-2 potrebno veliko dodatnih izobra2evanj, s katerimi bo nekdo ponovno

dobro zaslu2il. Ta izobralevarya pa bodo posredno morale kriti predvsem

obdine, kot ustanoviteljice RRA-jev.

Pogoji za obmejna problemska obmo6ja, ki jih predvideva ZSRR-2, so po

na5em mnenju preostri. Doloda namre6, da obmejna problemska obmodja
obsegajo obmejne obdine in obdine, ki neposredno mejijo na obmejne ob6ine,
vendar so kot obmejne obdine definirane tiste obdine, v katerih ved kot 50 %
prebivalcev Zivi v 10-kilometrskem obmejnem pasu in imajo primanjkljaj

delovnih mest ter podpovpredno gostoto poselitve. Po na5em mnenju bi
morale biti obmejne obdine vse ob6ine, ki imajo celotno svoje ozemlje ali del
ozemlja v 10-kilometrskem obmejnem pasu. Tak5en kriterij je namre6 Ze
uveljavljen na meji z Republiko Hrva5ko, kjer se veliko ob6in sooda z



razvojnimi teZavami, zato je tak5no omejevanje, kot ga predvideva ZSRR-2,
nerazumljivo.

Predlagatelji zahteve smo prepridani, da bi se dalo stanje na podrodju
regionafnega razvoja, ki bi vkljudevalo dodatne ukrepe za obmejna
problemska obmodja, dodatne zadasne ukrepe razvojne podpore za
problemska obmodja z visoko brezposelnostjo ter nujne ukrepe regionalne
politike, izbolj5ati s spremembami nekaterih dlenov trenutno veljavnega
ZSRR-1 in ocenjujemo, da bo ZSRR-2, predvsem obdinam, prinesel veliko
ved Skode kot koristil


